
Skärmmontering med två armar - krysstång -
montering via genomföring/skrivbordsklämma
Product ID: ARMBARDUOG

Denna skrivbordsmonterade arm för två skärmar låter dig montera två 13- till 27-tums VESA-skärmar,
som vardera väger upp till 8 kg på en enda bas med låg profil. Det ger dig flexibel montering via
skrivbordsklämma eller genomföring, vilket gör att du kan spara utrymme samtidigt som du skapar en
ergonomisk arbetsyta i alla kontorsmiljöer.

Frigör skrivbordsyta

Det dubbla skärmfästet har en stabil design med två armar som låter dig skapa mer användbart
arbetsutrymme genom att montera dina bildskärmar sida vid sida på en enda bas. Skärmfästet har en
platt bakdel med låg profil som låter dig placera dina skärmar mot en vägg eller panelvägg.
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Optimal visning

Skrivbordsmonteringen för datorskärmar har inställbar höjd längs med stången. Den smidiga +/- 30
graders lutningen och +/- 30 graders vridning gör det enkelt att hitta den optimala visningsvinkel. Du kan
också rotera skärmen i 360 grader för visning i stående eller liggande läge, och se till att skärmarna är
perfekt inriktade med hjälp av finjusteringsvredet.

Flera installationsalternativ

Armen för två skärmar är enkel att montera, med skrivbordsklämma eller genomföringsmontering
(hårdvara medföljer). Integrerad kabelhantering håller din arbetsyta organiserad. Det passar för med de
flesta skrivbord, inklusive stående arbetsstationer.

Öka produktiviteten med flera skärmar

Med två extra skärmar får du det extra skärmutrymme du behöver för att förenkla multitasking och
maximera produktiviteten.

ARMBARDUOG täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Montera två skärmar på en enda bas för att spara utrymme på
skrivbordet

• Maximera kontorsutrymmet genom att skapa en arbetsstation med
två skärmar mot en vägg eller en panelvägg

• Fungerar med stående arbetsstationer med hjälp av
skrivbordsklämma eller genomföringsmontering

Funktioner

• Spara utrymme genom att montera två skärmar på upp till 27 tum
på en enda bas (max vikt 8 kg)

• Håll skärmarna linjerade med finjustering
• Arbeta bekvämt med justerbar höjd, +/- 30 graders lutning, +/- 30

graders svängning och 360 graders rotation
• Mångsidig användning med bordsklämma eller

genomföringsmontering
• Placera bildskärmar nära en vägg/skåpvägg med låg profil
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Warranty 3 Years

Hårdvara # skärmar som stöds 2

Kabelhantering Ja

Ledad Nej

Monteringsalternativ Klämma för skrivbord & kabelhål

Väggmonterbar Nej

VESA-hålmönster 75x75 mm

100x100 mm

Prestanda De två armarnas räckvidd 835 mm

Höjdjustering Ja

Lutning + 30° / - 30°

Maximal höjd 364 mm [14.3 in]

Maximal skärmstorlek 27in

Minsta displaystorlek 13"

Skärmrotation 360°

Stånghöjd 360 mm

Tjocklek på monteringsyta Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm

Viktkapacitet 8 kg [17.7 lb]

Vridning/pivotering +30° / -30°

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Steel, Aluminum and Plastic

Produktbredd 135 mm [5.3 in]

Produkthöjd 515 mm [20.3 in]

Produktlängd 870 mm [34.3 in]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 5 kg [11 lb]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - pelare

2 - VESA-adaptrar

2 - Kabelhanteringsklämmor (pelare)

2 - monitorarmar

2 - ändlock
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2 - Kabelhanteringsklämmor (monitorarm)

2 - Skruvar till ändhylsa

1 - Skrivbordsmonteringsklämma

1 - insexnyckel

1 - Sexkantig skruvmejsel

8 - M4x14 skruvar

8 - M5x14 skruvar

8 - platta brickor

1 - Adapter för genomföringsmontering

1 - Platta för genomföringsmontering

5 - gummidynor

1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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